FINACONT ADÓ HÍRLEVÉL
Számlázó programmal kapcsolatos felhasználói dokumentációk
2014. július 1-től hatályba lépő
23/2014. (VI.30.) NGM rendelet írja
elő, hogy a számlázó program
értékesítője a számlázó program
értékesítésekor köteles a vevő részére
átadni
a
számlázó
program
fejlesztője által készített magyar
nyelvű felhasználói dokumentációt.

Kis Gábor

„Minisztériumi
álláspont szerint,
amennyiben nem áll
rendelkezésre a
magyar nyelvű
felhasználói
dokumentáció, a
szankciót a program
használójával
szemben
érvényesítheti az
adóhatóság, mivel
adójogi szempontból a
felhasználói
dokumentáció
megőrzési
kötelezettség a
felhasználót terheli.”

Az
új
jogszabályi
előírással
kapcsolatban kérdésként merülhet
fel, hogy amennyiben a számlázó
programok
az
új
rendelet
hatálybalépése
előtt
kerültek
kifejlesztésre (de átadásukra azt
követően került sor), abban az
esetben elfogadható-e, hogy a
felhasználói dokumentáció kizárólag
idegen nyelven áll rendelkezésre.
Korábban ugyanis nem volt előírás a
magyar
nyelvű
dokumentáció
megléte.
Minisztériumi álláspont szerint,
amennyiben nem áll rendelkezésre a
magyar
nyelvű
felhasználói
dokumentáció, a szankciót a
program használójával szemben
érvényesítheti az adóhatóság, mivel
adójogi szempontból a felhasználói
dokumentáció
megőrzési
kötelezettség a felhasználót terheli.
Így az adóhatóság a számlázó
program használóját a rendeletben
előírt dokumentáció hiánya esetén –
függetlenül annak okától, vagy a
felróhatóságtól - mulasztási bírsággal
sújthatja.

2014. november 29.

Az
adókockázatok
elkerülése
érdekében tehát, ha a program
felhasználójánál jelenleg nem áll
rendelkezésre
magyar
nyelvű
számlázó program dokumentáció,
javasolt a számlázó program
értékesítőjéhez vagy fejlesztőjéhez
fordulni
annak
rendelkezésre
bocsátása érdekében, hiszen a
rendelet a „program fejlesztője által
készített” felhasználói dokumentációt
követel meg.
Hírlevelünk
általános
jellegéből
adódóan az abban foglaltak személyre
szabott értelmezésével kapcsolatban
keressék munkatársainkat.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Kis Gábor
Igazgató

FINACONT Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
H - 1062 Budapest, Aradi utca 16. II. em. 2.
Tel: +36 1 345 0092
Fax: +36 1 345 0093
Mobil: +36 20 945 5040
E-mail: gabor.kis@finacont.com
Web: www.finacont.com

Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.

